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DIN IAŞI

Art. 20 Drepturile şi îndatoririle studenţilor
(1) Studenţii au următoarele drepturi:
a) să urmeze câte un program de studii universitare din cele trei cicluri, pe locuri subvenţionate de la bugetul statului, în limita
capacităţii de şcolarizare a programului şi a cifrei de şcolarizare alocate;
b) acces liber la toate resursele de formare şi instruire ale universităţii, adecvat programelor de studii urmate, inclusiv la fondurile de
documentare ale bibliotecilor, reţea intranet şi internet;
c) să aleagă şi să fie ales în mod democratic şi independent în structurile decizionale ale universităţii, pentru a participa la
adoptarea deciziilor în structurile respective;
d) să se organizeze în asociaţii studenţeşti, cluburi, cenacluri, formaţii sportive sau artistice, să editeze publicaţii;
e) studenţii beneficiază de asistenţă medicală şi psihologică gratuită în cabinete medicale şi psihologice universitare ori în policlinici şi
unităţi spitaliceşti de stat, conform legii.
f) studenţii beneficiază, în limita subvenţiei bugetare, de burse de studii, de merit, de performanţă, sociale şi ocazionale, conform
legii şi regulamentului universităţii privind acordarea burselor;
g) studenţii beneficiază de locuri subvenţionate în tabere studenţeşti, locuri atribuite conform regulamentului universităţii;
h) studenţii participă la evaluarea anuală a cadrelor didactice;
i) alte drepturi ale studenţilor sunt stipulate în procedurile de organizare şi funcţionare a programelor de studii de licenţă, masterat
şi doctorat.
(2) Îndatoririle studenţilor sunt:
a) să semneze anual, contractul de studii corespunzător ciclului de studii pe care îl parcurg;
b) să depună ritmic, săptămânal, volumul de muncă necesar îndeplinirii sarcinilor din contractul de studii prin participarea la
activităţile didactice programate precum şi prin studiu individual;
c) să aibă o comportare civilizată, corespunzătoare spaţiului universitar, atât în facultăţi cât şi în campus-ul studenţesc, să-şi respecte
colegii, personalul didactic şi administrativ;
d) să păstreze în bune condiţii şi în stare de funcţionare echipamentele, mobilierul, clădirile, spaţiile verzi, amenajările sportive
şi sociale.

